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Tisztelt …………………………………………..! 

 

A Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület pályázatot 

nyújtott be és támogatást nyert az Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 1. Prioritási 

tengely, 6/c – „A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és 

fejlesztése” című beruházási prioritásra benyújtott, „Joint protection of cross-border natural 

values Carei-Nyíradony” című, ROHU 103 azonosító számú projekt megvalósítására. 

Az Egyesület a projekthez kapcsolódóan ezúton kér Önöktől árajánlatot digitális információs 

pontok, szervizoszlopok beszerzéséhez, telepítéséhez a feladat meghatározásban szereplő 

szakmai tartalommal. 

 

1. Ajánlatkérő: 

Név: Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 

Székhely: 4254 Nyíradony, Szakolykert utca 87. 

Adószám: 18557459-2-09 

Képviseli: Kres Tünde Tímea 

Tel: +36-70-411-4610 

E-mail: egyesuletguthkeled@gmail.com 

 

2. Árajánlat tárgya: 

Digitális információs pontok, szervizoszlopok beszerzéséhez, telepítéséhez 

 

3. Feladat-meghatározás: 

• 2 db digitális infopont beszerzése és telepítése. Az infopontoknak „vandálbiztos” és 

időjárás álló kivitelűnek kell lennie, víz, por és ütés-álló érintőképernyős, 19”-os –os 

érintőképernyős monitorral, beépített PC: 120 GB tárhely kapacitással, 4 GB RAM-

mal, folyamatos internet eléréssel kell rendelkeznie. Időjárásnak megfelelő 

párakapcsoló és belső fűtés. 1 db infopont Nyíradony Európa Parknál (kerékpárút 

melletti büfé épületén), 1 db Nyíradony Központjában (4254 Nyíradony, Árpád Tér 

12.) kerül elhelyezésre. 

• 2 db szervízoszlop beszerzése és telepítése. Szervízoszlop beszerzése és telepítése: 

gumiszereléshez szükséges szerszámmal és a kerékpárokon leginkább jellemző 

csavarfej kialakítások és méretek szerinti kulcsokkal felszerelve (csillag- és laposfejű 
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csavarhúzó, 10-es, 13-as, 15-ös villáskulcs, 4-6-8-as imbuszkulcs), legalább 10 féle 

szerszámmal, egy pumpa univerzális adapterrel, kerékpár felhelyezésére szolgáló 

karokkal ellátva. A szervízoszlopok Nyírlugos Polgármesteri Hivatalnál, valamint 

Ömböly Debreceni út-Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél kerülnek elhelyezésre. 

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges engedélyezési, telepítése, beépítési, 

hatósági engedélyek, illetékek költségeit is! A táblák, infopont és szervizoszlop 

telepítése közterületen és magánterületen, abban az esetben, ha szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megszerzése, kizárólagosan az ajánlattevő feladata. 

 

4. Árajánlat benyújtásának módja:  

Amennyiben felkérésünket elfogadja, kérjük, hogy a mellékelt mintanyomtatvány 

(Felolvasólap) szerinti ajánlatát kitöltve szíveskedjen 2019. december 16-ig egy 

eredeti cégszerűen aláírt példányban az ajánlatkérő nevére eljuttatni 

▪ személyesen, 

▪ vagy e-mailben, 

▪ vagy faxon,  

▪ vagy postai úton 

a fentiekben szerepeltetett elérhetőségre. 

 

5. Az árajánlat benyújtásának határideje: 2019. december 16. 

 

6. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 90 nap az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva. 

 

 

Mellékletek: 

• Felolvasólap 

 

 

 

Kelt: Nyíradony, 2019. december 10. 

 

------------------------------------------------ 

Kres Tünde Tímea 

elnök 

Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi 

Közhasznú Egyesület 


